
 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

 /الدراسة االولية صباحي(اللغة العربية  )قسم 

 األولىالمرحلة 

 نوع المادة الوقت اليوم ت

 المحاضرة

 الصف رمز التدريسي اسم

 االلكتروني

 bvqhygf د.منعم عبد القادر  نظري أسس التربية 03:8 االحد 1

 bvqhygf د.منعم عبد القادر  نظري أسس التربية 03:8 االحد 2

 yaid75d د.عباس محمد رشيد نظري علوم القرآن 333:8 االحد 3

 yaid75d د.عباس محمد رشيد نظري علوم القرآن 333:8 االحد 4

 wsajh67 م.بلسم عبد الرسول وحيد  نظري النحو 03:8 االحد 5

 wsajh67 م.بلسم عبد الرسول وحيد  نظري النحو 03:8 االحد 6



 wsajh67 م.بلسم عبد الرسول وحيد  نظري النحو 383:8 االحد 7

 cudvk45 أ.م.حمدية عباس جاسم نظري البالغة 333:8 االحد 8

 cudvk45 أ.م.حمدية عباس جاسم نظري البالغة 333:8 االحد 9

 wsajh67 م.بلسم عبد الرسول وحيد  نظري النحو 03:8 االثنين 10

 wsajh67 م.بلسم عبد الرسول وحيد  نظري النحو 383:8 االثنين 11

 wsajh67 م.بلسم عبد الرسول وحيد  نظري النحو 333:8 االثنين 12

 vi6as5e م.م.سعد عبد الكريم عبد االمير نظري الحاسبات 333:8 االثنين 13

 15ggety م.م.نور مهدي نظري التربويعلم النفس  03:8 الثالثاء 14

 15ggety م.م.نور مهدي نظري علم النفس التربوي 03:8 الثالثاء 15

 grvwsnh د.نهلة بنيان محمد  نظري التعبير واإلنشاء 383:8 الثالثاء 16

 grvwsnh د.نهلة بنيان محمد  نظري التعبير واإلنشاء 333:8 الثالثاء 17

 uwjn7tb د. خديجة زبار عنيزان  نظري الصرف 03:8 الثالثاء 18

 uwjn7tb د. خديجة زبار عنيزان  نظري الصرف 03:8 الثالثاء 19

 grvwsnh د.نهلة بنيان محمد  نظري التعبير واإلنشاء 03:8 الثالثاء 20

 grvwsnh د.نهلة بنيان محمد  نظري التعبير واإلنشاء 03:8 الثالثاء 21

 xl6nglf د. جنان محمد مهدي  نظري الصرف 383:8 الثالثاء 22

 xl6nglf د. جنان محمد مهدي  نظري الصرف 333:8 الثالثاء 23

 ihpp23t م.م.بيداء جبار  نظري حقوق اإلنسان 333:8 الثالثاء 24

 ihpp23t م.م.بيداء جبار  نظري حقوق اإلنسان 33:8 الثالثاء 25

 5sxv7qx حمدد . ثائر حسن  نظري البالغة 03:8 االربعاء 26



 5sxv7qx د . ثائر حسن حمد نظري البالغة 03:8 االربعاء 27

 ihpp23t م.م.بيداء جبار  نظري حقوق اإلنسان 383:8 االربعاء 28

 ihpp23t م.م.بيداء جبار  نظري حقوق اإلنسان 333:8 االربعاء 29

 yaid75d د.عباس محمد رشيد نظري علوم القرآن 03:8 االربعاء 30

 yaid75d د.عباس محمد رشيد نظري علوم القرآن 03:8 االربعاء 31

 qr26rqa د. عواطف محمد حسن نظري األدب الجاهلي 383:8 االربعاء 32

 qr26rqa د. عواطف محمد حسن نظري األدب الجاهلي 333:8 االربعاء 33

 h4zhbrl د. عواطف محمد حسن نظري األدب الجاهلي 333:8 االربعاء 34

 K3skxsc د. محسن علي عريبي نظري األدب الجاهلي 03:8 الخميس 35

 K3skxsc د. محسن علي عريبي نظري األدب الجاهلي 03:8 الخميس 36

 K3skxsc د. محسن علي عريبي نظري األدب الجاهلي 383:8 الخميس 37

 5yohwmg د.رغد فهمي  نظري E 333:8 الخميس 38

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة بغداد

 التربية للبناتكلية 

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

 (/الدراسة االولية صباحياللغة العربية  قسم )

 الثانية المرحلة 

 نوع المادة الوقت اليوم ت

 المحاضرة

 الصف رمز التدريسي اسم

 االلكتروني

 Ffnidkr م.م.نور مهدي نظري علم النفس النمو 03:8 االحد 1

 Ffnidkr م.م.نور مهدي نظري علم النفس النمو 03:8 االحد 2

 osgnrki د.فاطمة حيدر علي نظري البالغة 383:8 االحد 3

 Osgnrki د.فاطمة حيدر علي نظري البالغة 333:8 االحد 4

 7sietaj د.كريم عبيد علوي نظري النحو 333:8 االحد 5

 boff3na د.كريم عبيد علوي نظري النحو 03:8 االحد 6



 boff3na د.كريم عبيد علوي نظري النحو 03:8 االحد 7

 xxqsemm د. ثائر حسن حمد  نظري تحليل نص قراني 383:8 االحد 8

 xxqsemm د. ثائر حسن حمد  نظري تحليل نص قراني 333:8 االحد 9

 Szlgybi د.ميرفت يوسف كاظم  نظري الصرف 333:8 االحد 10

 Szlgybi د.ميرفت يوسف كاظم  نظري الصرف 33:8 االحد 11

 5ne7szv خليفة سلمان دطالل نظري تحليل نص قراني 383:8 االحد 12

 5ne7szv خليفة سلمان دطالل نظري تحليل نص قراني 333:8 االحد 13

 q6fpj57 د.أنعام داود سلوم نظري األدب اإلسالمي 03:8 االثنين 14

 q6fpj58 د.أنعام داود سلوم نظري األدب اإلسالمي 03:8 االثنين 15

 q6fpj59 د.أنعام داود سلوم نظري األدب اإلسالمي 383:8 االثنين 16

 6zuyjsx م.سرى مطلك ناصر نظري E 333:8 االثنين 17

 fsc5dmh د.أسيل عبود جاسم  نظري األدب اإلسالمي 03:8 االثنين 18

 fsc5dmh د.أسيل عبود جاسم  نظري األدب اإلسالمي 03:8 االثنين 19

 fsc5dmh د.أسيل عبود جاسم  نظري األدب اإلسالمي 383:8 االثنين 20

 6zuyjsx م.سرى مطلك ناصر نظري E 333:8 االثنين 21

 meghfh2 م.م.سعد عبد الكريم عبد األمير نظري حاسبات 33:8 االثنين 22

 uwjn7tb د. خديجة زبار عنيزان  نظري الصرف 03:8 الثالثاء 23

 uwjn7tb د. خديجة زبار عنيزان  نظري الصرف 03:8 الثالثاء 24

 dra2xrq د.آالء عبد الرضا عبد الصاحب نظري العروض 383:8 الثالثاء 25

 dra2xrq د.آالء عبد الرضا عبد الصاحب نظري العروض 333:8 الثالثاء 26



 bguiblc د.هدى محمود شاكر  نظري المنهج والكتاب المدرسي 333:8 الثالثاء 27

 bguiblc د.هدى محمود شاكر  نظري المنهج والكتاب المدرسي 33:8 الثالثاء 28

 bguiblc د.هدى محمود شاكر  نظري المنهج والكتاب المدرسي 03:8 الثالثاء 29

 bguiblc د.هدى محمود شاكر  نظري المنهج والكتاب المدرسي 03:8 الثالثاء 30

 uwjn7tb د. خديجة زبار عنيزان  نظري الصرف 383:8 الثالثاء 31

 uwjn7tb د. خديجة زبار عنيزان  نظري الصرف 333:8 الثالثاء 32

 ffnidkr م.م.نور مهدي نظري علم النفس النمو 333:8 الثالثاء 33

 ffnidkr م.م.نور مهدي نظري علم النفس النمو 33:8 الثالثاء 34

 55xh475 د.أسيل عبود جاسم  نظري الكتاب القديم 03:8 االربعاء 35

 55xh475 د.أسيل عبود جاسم  نظري الكتاب القديم 03:8 االربعاء 36

 6hlr72p م.حنان مجيد على  نظري تعليم ثانوي 383:8 االربعاء 37

 6hlr72p م.حنان مجيد على  نظري تعليم ثانوي 333:8 االربعاء 38

 xxqsemm د. ثائر حسن حمد  نظري تحليل نص قراني 333:8 االربعاء 40

 xxqsemm د. ثائر حسن حمد  نظري تحليل نص قراني 33:8 االربعاء 41

 krlesgi د.شيماء نجم عبدهللا  نظري الكتاب القديم 03:8 االربعاء 42

 krlesgi د.شيماء نجم عبدهللا  نظري الكتاب القديم 03:8 االربعاء 43

 osgnrki د.فاطمة حيدر علي نظري البالغة 383:8 االربعاء 44

 osgnrki د.فاطمة حيدر علي نظري البالغة 333:8 االربعاء 45

 6hlr72p م.حنان مجيد على  نظري تعليم ثانوي 333:8 االربعاء 46

 6hlr72p م.حنان مجيد على  نظري تعليم ثانوي 33:8 االربعاء 47



 7sietaj د.كريم عبيد علوي نظري النحو 03:8 الخميس 48

 7sietaj د.كريم عبيد علوي نظري النحو 03:8 الخميس 49

50 

 الخميس
 نظري تربية رياضية والفنية 333:8

د.سراب اكرم لطف هللا/ د.نجاة 

 حسين
74v2bbz 

 doxykcb د. محسن علي عريبي نظري العروض 03:8 الخميس 51

 Doxykcb د. محسن علي عريبي نظري العروض 03:8 الخميس 52

 boff3na د.كريم عبيد علوي نظري النحو 383:8 الخميس 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

 /الدراسة االولية صباحي(اللغة العربية  )قسم 

 الثالثةالمرحلة 

 نوع المادة الوقت اليوم ت

 المحاضرة

 الصف رمز التدريسي اسم

 االلكتروني

 57tK74j د.جمانة خالد محمد نظري المعجم وعلم الصوت 03:8 االحد 1

 57tK74j د.جمانة خالد محمد نظري المعجم وعلم الصوت 03:8 االحد 2

 nlwynjq د.هدى محمود شاكر  نظري مناهج وطرائق تدريس 383:8 االحد 3

 nlwynjq د.هدى محمود شاكر  نظري مناهج وطرائق تدريس 333:8 االحد 4

 fqccsgm د. عذراء عبد الحسين ناصر  نظري E 333:8 االحد 5

 rqzq6pr د.شيماء نجم عبدهللا  نظري األدب العباسي 03:8 االحد 6



 rqzq6pr د.شيماء نجم عبدهللا  نظري األدب العباسي 03:8 االحد 7

 rqzq6pr د.شيماء نجم عبدهللا  نظري األدب العباسي 383:8 االحد 8

 rsvrvei د.جمانة خالد محمد نظري المعجم وعلم الصوت 333:8 االحد 9

 rsvrvei د.جمانة خالد محمد نظري المعجم وعلم الصوت 333:8 االحد 10

 fqccsgm د. عذراء عبد الحسين ناصر  نظري E 33:8 االحد 11

 dh7hxs6 جدوعد.شفق يوسف  نظري النحو 03:8 االثنين 12

 dh7hxs7 د.شفق يوسف جدوع نظري النحو 03:8 االثنين 13

 dh7hxs8 د.شفق يوسف جدوع نظري النحو 383:8 االثنين 14

 btgry7n د.ميرفت يوسف كاظم  نظري فقه اللغة 333:8 االثنين 15

 btgry7n د.ميرفت يوسف كاظم  نظري فقه اللغة 333:8 االثنين 16

 2n6pnfq د.رشا ياس عبد نظري النحو 03:8 االثنين 17

 2n6pnfq د.رشا ياس عبد نظري النحو 03:8 االثنين 18

 2n6pnfq د.رشا ياس عبد نظري النحو 383:8 االثنين 19

 2oxdk3j د.آمنة محمد حيدر نظري فقه اللغة 333:8 االثنين 20

 2oxdk3j د.آمنة محمد حيدر نظري فقه اللغة 333:8 االثنين 21

 smpnii2 د.ذكرى محي الدين حميد نظري األدب العباسي 03:8 الثالثاء 22

 smpnii2 د.ذكرى محي الدين حميد نظري األدب العباسي 03:8 الثالثاء 23

 smpnii2 د.ذكرى محي الدين حميد نظري األدب العباسي 383:8 الثالثاء 24

 5xiowvi د.صالح كاظم هادي  نظري النقد القديم 333:8 الثالثاء 25

 5xiowvi د.صالح كاظم هادي  نظري النقد القديم 333:8 الثالثاء 26



 5xiowvi د.صالح كاظم هادي  نظري النقد القديم 33:8 الثالثاء 27

 6vxsotz د.هيفاء خلف لفته نظري األدب العباسي 03:8 الثالثاء 28

 6vxsotz د.هيفاء خلف لفته نظري األدب العباسي 03:8 الثالثاء 29

 6vxsotz د.هيفاء خلف لفته نظري األدب العباسي 383:8 الثالثاء 30

 h4zhbrl د. عواطف محمد حسن نظري األدب األندلسي 03:8 االربعاء 31

 h4zhbrl د. عواطف محمد حسن نظري األدب األندلسي 03:8 االربعاء 32

33 
 383:8 االربعاء

اإلرشاد التربوي والصحة 

 النفسية
 6tm52ed موسى كاظم م.م.انمار نظري

34 
 333:8 االربعاء

اإلرشاد التربوي والصحة 

 النفسية
 6tm52ed م.م.انمار موسى كاظم نظري

 hzpbtg6 د.زينة سالم محيي نظري تقنيات تربوية وتكنولوجيا 333:8 االربعاء 35

 hzpbtg7 د.زينة سالم محيي نظري تقنيات تربوية وتكنولوجيا 33:8 االربعاء 36

37 
 03:8 االربعاء

اإلرشاد التربوي والصحة 

 النفسية
 6tm52ed م.م.انمار موسى كاظم نظري

38 
 03:8 االربعاء

اإلرشاد التربوي والصحة 

 النفسية
 6tm52ed م.م.انمار موسى كاظم نظري

 hzpbtg6 د.زينة سالم محيي نظري تقنيات تربوية وتكنولوجيا 383:8 االربعاء 39

 hzpbtg7 د.زينة سالم محيي نظري تقنيات تربوية وتكنولوجيا 333:8 االربعاء 40

 bguiblc د.هدى محمود شاكر  نظري مناهج وطرائق تدريس 333:8 االربعاء 41

 bguiblc د.هدى محمود شاكر  نظري مناهج وطرائق تدريس 33:8 االربعاء 42

 cj3ecvz م.م.لؤي حاتم  نظري مكتبة ومنهج البحث 03:8 الخميس 43



 cj3ecvz م.م.لؤي حاتم  نظري مكتبة ومنهج البحث 03:8 الخميس 44

 yallcl ا.د. جنان قحطان فرحان نظري الكتاب القديم 383:8 الخميس 45

 yallcl ا.د. جنان قحطان فرحان نظري الكتاب القديم 333:8 الخميس 46

 mm67oz د.هيفاء خلف لفته نظري الكتاب القديم 383:8 الخميس 47

 mm67oz د.هيفاء خلف لفته نظري الكتاب القديم 333:8 الخميس 48

 nzh23d7 د.ذكرى محي الدين حميد نظري الكتاب القديم 333:8 الخميس 49

 nzh23d7 د.ذكرى محي الدين حميد نظري الكتاب القديم 33:8 الخميس 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 0202-0202/العام الدراسي جدول الدروس االسبوعي 

 /الدراسة االولية صباحي(اللغة العربية  )قسم 

 المرحلة الرابعة

 نوع المادة الوقت اليوم ت

 المحاضرة

 الصف رمز التدريسي اسم

 االلكتروني

 eq6sc3f د.طالل خليفة سلمان نظري األدب الحديث/النثر 03:8 االحد 1

 eq6sc3f د.طالل خليفة سلمان نظري األدب الحديث/النثر 03:8 االحد 2

 Ytmqocx د.اثير محمد شهاب  نظري تطبيقات/أدبية 383:8 االحد 3

 Ytmqocx د.اثير محمد شهاب  نظري تطبيقات/أدبية 333:8 االحد 4

 o3rawme د.داود سلمان العنبكي نظري النقد األدبي الحديث 333:8 االحد 5

 o3rawme د.داود سلمان العنبكي نظري النقد األدبي الحديث 33:8 االحد 6



 peb6dmm د.بان صالح مهدي حسين نظري النحو 03:8 االحد 7

 peb6dmm د.بان صالح مهدي حسين نظري النحو 03:8 االحد 8

 o3rawme د.داود سلمان العنبكي نظري النقد األدبي الحديث 383:8 االحد 9

 o3rawme سلمان العنبكيد.داود  نظري النقد األدبي الحديث 333:8 االحد 10

 Ytmqocx د.اثير محمد شهاب  نظري تطبيقات/أدبية 333:8 االحد 11

 Ytmqocx د.اثير محمد شهاب  نظري تطبيقات/أدبية 33:8 االحد 12

 az3704g د.ايناس عباس صالح  نظري تطبيقات/أدبية 333:8 االحد 13

 az3704g د.ايناس عباس صالح  نظري تطبيقات/أدبية 33:8 االحد 14

 d3hsz3b د.والء صادق محسن نظري علم اللغة 03:8 االثنين 15

 d3hsz3b د.والء صادق محسن نظري علم اللغة 03:8 االثنين 16

 Ahjqyrm ا.دحسن منديل حسن   نظري النحو 383:8 االثنين 17

 Ahjqyrm ا.دحسن منديل حسن   نظري النحو 333:8 االثنين 18

 Ahjqyrm ا.دحسن منديل حسن   نظري النحو 333:8 االثنين 19

 peb6dmm د.بان صالح مهدي حسين نظري النحو 03:8 االثنين 20

 Aaszans د.ايناس عباس صالح  نظري األدب الحديث/الشعر 03:8 االثنين 21

 Aaszans د.ايناس عباس صالح  نظري األدب الحديث/الشعر 383:8 االثنين 22

 pbfotc2 د.علي حاتم حسن نظري علم اللغة 333:8 االثنين 23

 pbfotc2 د.علي حاتم حسن نظري علم اللغة 333:8 االثنين 24

 o3rawme د.داود سلمان العنبكي نظري النقد األدبي الحديث 33:8 االثنين 25

 qgu55ds د.فرح غانم صالح  نظري األدب الحديث/الشعر 03:8 الثالثاء 26



 qgu55ds د.فرح غانم صالح  نظري األدب الحديث/الشعر 03:8 الثالثاء 27

 y7ytshf د.خلود رحيم عصفور نظري القياس والتقويم 383:8 الثالثاء 28

 y7ytshf د.خلود رحيم عصفور نظري القياس والتقويم 333:8 الثالثاء 29

 o3rawme العنبكيد.داود سلمان  نظري النقد األدبي الحديث 333:8 الثالثاء 30

 lt4ataw د.آالء عبد الرضا عبد الصاحب نظري األدب الحديث/النثر 03:8 الثالثاء 31

 lt4ataw د.آالء عبد الرضا عبد الصاحب نظري األدب الحديث/النثر 03:8 الثالثاء 32

 Hnzpohj أ.د.سندس عبد القادر عزيز نظري المشاهدة والتطبيق 383:8 الثالثاء 33

 Hnzpohj أ.د.سندس عبد القادر عزيز نظري المشاهدة والتطبيق 333:8 الثالثاء 34

 Hnzpohj أ.د.سندس عبد القادر عزيز نظري المشاهدة والتطبيق 333:8 الثالثاء 35

 Svyucty د.عماد يونس الفي نظري تطبيقات/لغوية 03:8 األربعاء 36

 Svyucty الفي د.عماد يونس نظري تطبيقات/لغوية 03:8 األربعاء 37

 ir2ebya م.م.نوال محمود نظري E 383:8 األربعاء 38

 m5mtn5s د عدي راشد محمد نظري التربية العلملية 333:8 األربعاء 39

 m5mtn5s د عدي راشد محمد نظري التربية العلملية 333:8 األربعاء 40

 m5mtn5s د عدي راشد محمد نظري التربية العلملية 33:8 األربعاء 41

 lpvtc7g د.سافرة نظري القياس والتقويم 03:8 األربعاء 42

 lpvtc7g د.سافرة نظري القياس والتقويم 03:8 األربعاء 43

 Svyucty د.عماد يونس الفي نظري تطبيقات/لغوية 383:8 األربعاء 44

 Svyucty د.عماد يونس الفي نظري تطبيقات/لغوية 333:8 األربعاء 45

 ir2ebya م.م.نوال محمود نظري E 333:8 األربعاء 46



 

 جامعة بغداد 

 كلية التربية للبنات

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

 المسائية/الدراسة االولية (اللغة العربية  )قسم 

 األولىالمرحلة 

 نوع المادة الوقت اليوم ت

 المحاضرة

 الصف رمز التدريسي اسم

 االلكتروني

 vxoxo5q م.م سوسن عبد هللا فياض نظري الصرف 0022 االحد  1

 vxoxo5q م.م سوسن عبد هللا فياض نظري الصرف 0022 االحد  2

 xwny43i م.م.رشا صبيح نظري علوم القرآن 0022 االحد  3

 xwny43i م.م.رشا صبيح نظري علوم القرآن 0022 االحد  4

 csbbv4k م.م.اسيا يونس عبد نظري النحو 0022 االثنين 5



 csbbv4k م.م.اسيا يونس عبد نظري النحو 0022 االثنين 6

 csbbv4k م.م.اسيا يونس عبد نظري النحو 0022 االثنين 7

 zhj2v4p م.م عمر فائز نظري الحاسبات 0022 االثنين 8

 نظري E 0022 االثنين 9
 o4lxzzq م.م.محمد رشيد حمود

 الثالثاء 10
0022 

علم النفس 
 التربوي

 نظري

 zpb4m6t م.م.ضاري خميس كعيد سيد 

 الثالثاء 11
0022 

علم النفس 
 التربوي

 نظري
 zpb4m6t م.م.ضاري خميس كعيد سيد 

 V2ofpcb م.م سوزان ازاد  نظري حقوق اإلنسان 0022 الثالثاء 12

 V2ofpcb م.م سوزان ازاد  نظري حقوق اإلنسان 0022 الثالثاء 13

 4bsymie م.م.علي ثابت حسان نظري أسس التربية 0022 األربعاء 14

 4bsymie م.م.علي ثابت حسان نظري أسس التربية 0022 األربعاء 15

 e6lebet م.م.نادية عبد الكريم احمد نظري البالغة 0022 األربعاء 16

 e6lebet م.م.نادية عبد الكريم احمد نظري البالغة 0022 األربعاء 17

 wakihv7 د.عبير فاضل هادي نظري األدب الجاهلي 0022 الخميس 18

 wakihv8 د.عبير فاضل هادي نظري األدب الجاهلي 0022 الخميس 19

 wakihv9 د.عبير فاضل هادي نظري األدب الجاهلي 0022 الخميس 20

 ksb3hv7 م.م.لمى عبد العظيم رشيد نظري التعبير واإلنشاء 0022 الخميس 21

 ksb3hv8 م.م.لمى عبد العظيم رشيد نظري التعبير واإلنشاء 0022 الخميس 22
 

 



 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

 (/الدراسة االولية مسائياللغة العربية  قسم )

 الثانية المرحلة 

 نوع المادة الوقت اليوم ت

 المحاضرة

 الصف رمز التدريسي اسم

 االلكتروني

 2dxakew م.م.رفل رضا كريم نظري البالغة 0022 االحد  1

 2dxakew م.م.رفل رضا كريم نظري البالغة 0022 االحد  2

 نظري علم النفس النمو 0022 االحد  3
 Rtaixpu م.م.ضاري خميس كعيد سيد 

 نظري علم النفس النمو 0022 االحد  4
 Rtaixpu م.م.ضاري خميس كعيد سيد 

 eqwp7jt د.عبير فاضل هادي نظري قرانيتحليل نص  0022 االحد  5

 eqwp7jt د.عبير فاضل هادي نظري تحليل نص قراني 0022 االحد  6

 bmzwuzm د.عبير فاضل هادي نظري األدب اإلسالمي 0022 االثنين 7

 bmzwuzm د.عبير فاضل هادي نظري األدب اإلسالمي 0022 االثنين 8



 bmzwuzm د.عبير فاضل هادي نظري األدب اإلسالمي 0022 االثنين 9

 نظري E 0022 االثنين 10
 42twoiv م.م.محمد رشيد حمود

 نظري تعليم ثانوي 0022 الثالثاء 11
 Ibrnk2r د.عبدهللا رعد جالل

 نظري تعليم ثانوي 0022 الثالثاء 12
 Ibrnk2r د.عبدهللا رعد جالل

 u5xraki م.م. حسين فاضل عباس نظري العروض 0022 الثالثاء 13

 u5xraki م.م. حسين فاضل عباس نظري العروض 0022 الثالثاء 14

 yt2hu37 م.م عمر فائز نظري حاسبات 0022 الثالثاء 15

 mjvubpc م.م سوسن عبد هللا فياض نظري الصرف 0022 األربعاء 16

 mjvubpc م.م سوسن عبد هللا فياض نظري الصرف 0022 األربعاء 17

 rpvzwt6 م.م.اسيا يونس عبد نظري النحو 0022 األربعاء 18

 rpvzwt7 م.م.اسيا يونس عبد نظري النحو 0022 األربعاء 19

 rpvzwt8 م.م.اسيا يونس عبد نظري النحو 0022 األربعاء 20

 wfio226 م.م.نادية عبد الكريم احمد نظري الكتاب القديم 0022 الخميس 21

 wfio226 م.م.نادية عبد الكريم احمد نظري الكتاب القديم 0022 الخميس 22

 الخميس 45
0022 

المنهج والكتاب 
 المدرسي

 نظري
 م.م.علي ثابت حسان

jpn4gso 

 الخميس 46
0022 

المنهج والكتاب 
 المدرسي

 نظري
 م.م.علي ثابت حسان

jpn4gso 

 الخميس 47
0022 

تربية رياضية 
 والفنية

 نظري
 Xwqzycc د.جميلة نجم عبد الرضا

 

 

 



 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

 (/الدراسة االولية مسائياللغة العربية  قسم )

 الثالثةالمرحلة 

 نوع المادة الوقت اليوم ت

 المحاضرة

 الصف رمز التدريسي اسم

 االلكتروني

 7gxjiun حيدرم.م.ميسم عبد الحسن  نظري فقه اللغة 0022 االحد  1

 7gxjiun م.م.ميسم عبد الحسن حيدر نظري فقه اللغة 0022 االحد  2

 wfio226 م.م.نادية عبد الكريم احمد نظري الكتاب القديم 0022 االحد  3

 wfio226 م.م.نادية عبد الكريم احمد نظري الكتاب القديم 0022 االحد  4

 Iq6x5fe جاسمد.سماح عبد الحسن  نظري النحو 0022 االثنين 5

 Iq6x5fe د.سماح عبد الحسن جاسم نظري النحو 0022 االثنين 6

 Iq6x5fe د.سماح عبد الحسن جاسم نظري النحو 0022 االثنين 7

 االثنين 8
0022 

المعجم وعلم 
 الصوت

 نظري
 م.م سوسن عبد هللا فياض

hn5altx 

 االثنين 9
0022 

المعجم وعلم 
 الصوت

 نظري
 فياضم.م سوسن عبد هللا 

hn5altx 



 نظري E 0022 االثنين 10
 42twoiv م.م.محمد رشيد حمود

 rdo6drn م.م.رفل رضا كريم نظري األدب العباسي 0022 الثالثاء 11

 rdo6drn م.م.رفل رضا كريم نظري األدب العباسي 0022 الثالثاء 12

 rdo6drn م.م.رفل رضا كريم نظري األدب العباسي 0022 الثالثاء 13

 u5xraki م.م. حسين فاضل عباس نظري النقد القديم 0022 الثالثاء 14

 u5xraki م.م. حسين فاضل عباس نظري النقد القديم 0022 الثالثاء 15

 u5xraki م.م. حسين فاضل عباس نظري النقد القديم 0022 الثالثاء 16

 األربعاء 17
0022 

اإلرشاد التربوي 
 والصحة النفسية

 نظري
 6cp63uv م.م.ضاري خميس كعيد سيد 

 األربعاء 18
0022 

اإلرشاد التربوي 
 والصحة النفسية

 نظري
 6cp63uv م.م.ضاري خميس كعيد سيد 

 األربعاء 19
 األدب األندلسي 0022

 نظري
 م.م.نادية عبد الكريم احمد

gekm4eqم.م 
 نادية

 عبير .دgekm4eq د.عبير فاضل هادي نظري األدب األندلسي 0022 األربعاء 20

 األربعاء 21
0022 

تقنيات تربوية 
 وتكنولوجيا

 نظري
 Ubjix5c د.عبدهللا رعد جالل

 األربعاء 22
0022 

تقنيات تربوية 
 وتكنولوجيا

 نظري
 Ubjix5c د.عبدهللا رعد جالل

 qhp62jf م.م.لمى عبد العظيم رشيد نظري مكتبة ومنهج البحث 0022 الخميس 23

 qhp62jf م.م.لمى عبد العظيم رشيد نظري مكتبة ومنهج البحث 0022 الخميس 24

 الخميس 25
0022 

مناهج وطرائق 
 تدريس

 نظري
 م.م.علي ثابت حسان

7a2d6bu 

 الخميس 26
0022 

مناهج وطرائق 
 تدريس

 نظري
 م.م.علي ثابت حسان

7a2d6bu 

 

 

 

 



 جامعة بغداد

 كلية التربية للبنات

 0202-0202الدراسي جدول الدروس االسبوعي /العام 

 مسائي/الدراسة االولية (اللغة العربية  )قسم 

 المرحلة الرابعة

 نوع المادة الوقت اليوم ت

 المحاضرة

 الصف رمز التدريسي اسم

 االلكتروني

 االحد  1
0022 

األدب 
 الحديث/النثر

 نظري
 م.م.لمى عبد العظيم رشيد

p56ms2z 

2 
 االحد 

0022 
األدب 

 الحديث/النثر
 نظري

 م.م.لمى عبد العظيم رشيد
p56ms2z 

 االحد  3
0022 

األدب 
 الحديث/الشعر

 نظري
 م.م.لمى عبد العظيم رشيد

sztodrc 

 االحد  4
0022 

األدب 
 الحديث/الشعر

 نظري
 م.م.لمى عبد العظيم رشيد

sztodrc 

5 
 االثنين

 تطبيقات/أدبية 0022
 نظري

 م.م. حسين فاضل عباس
u5xraki 



 u5xraki م.م. حسين فاضل عباس نظري تطبيقات/أدبية 0022 االثنين 6

 االثنين 7
0022 

النقد األدبي 
 الحديث

 نظري
 م.م. حسين فاضل عباس

3o34sxc 

 االثنين 8
0022 

النقد األدبي 
 الحديث

 نظري
 م.م. حسين فاضل عباس

3o34sxc 

 االثنين 9
0022 

النقد األدبي 
 الحديث

 نظري
 م.م. حسين فاضل عباس

3o34sxc 

 jms73lo م.م.ميسم عبد الحسن حيدر نظري علم اللغة 0022 الثالثاء 10

 jms73lo م.م.ميسم عبد الحسن حيدر نظري علم اللغة 0022 الثالثاء 11

 eiegc7k د.سماح عبد الحسين جاسم نظري النحو 0022 الثالثاء 12

 eiegc7k د.سماح عبد الحسين جاسم نظري النحو 0022 الثالثاء 13

 eiegc7k د.سماح عبد الحسين جاسم نظري النحو 0022 الثالثاء 14

 hxwe4mj م.م.علي ثابت حسان نظري التربية العلملية 0022 األربعاء 15

 hxwe4mj م.م.علي ثابت حسان نظري التربية العلملية 0022 األربعاء 16

 hxwe4mj م.م.علي ثابت حسان نظري التربية العلملية 0022 األربعاء 17

 jms73lo م.م.ميسم عبد الحسن حيدر نظري تطبيقات/لغوية 0022 األربعاء 18

 jms73lo م.م.ميسم عبد الحسن حيدر نظري تطبيقات/لغوية 0022 األربعاء 19

 نظري E 0022 األربعاء 20
 rypm5z4 م.م.محمد رشيد حمود

 الخميس 21
 القياس والتقويم 0022

م.م.ضاري خميس كعيد  نظري
 susgbto سيد 

 الخميس 22
 القياس والتقويم 0022

م.م.ضاري خميس كعيد  نظري
 susgbto سيد 

 



 


